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Wilma Broer

Terugblik

Afgelopen jaar heb ik kunnen bijdragen aan
het mooi houden en mooier maken van Overbetuwe. Plannen die het toekomstig aanzien
van Overbetuwe blijvend bepalen en naar ik
hoop ten goede!
Van een aantal van deze projecten doen
wij verslag en laten wij onze adviesinbreng
zien. Bij planontwikkeling is een vroegtijdige
dialoog niet meer weg te denken. Dit geldt
voor zowel de afdeling stedenbouw binnen
de gemeente als voor een dialoog met initiatiefnemers. Met hen proberen we tijdens de

Nieuwbouwlocatie Pr. Irenestraat Elst

Overbetuwe. Deze houding sluit goed aan
bij de Omgevingswet die op 1 juli 2022 in
werking treedt.
Telkens weer merk ik dat een goede ruimtelijke kwaliteit begint in de RO fase, waar
plaatsing en omvang worden bepaald.
Kwaliteit krijgt vorm door de ambities van de
opdrachtgever en de vaardigheden van de
ontwerper. Maar bovenal is het mensenwerk
en spelen ambities, kunde en communicatie
een belangrijke rol. De goede samenwerking
met de ambtelijke organisatie heeft in veel
gevallen daartoe bijgedragen.
Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit
jaarverslag en kom het graag eens toelichten
tijdens een wandeling met raadsleden.
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vergadering in gezamenlijk overleg te zoeken
naar een goede inpassing of een oplossing.
In het algemeen hebben initiatiefnemers veel
affiniteit met de gebouwde omgeving en
hechten zij meer waarde aan een zorgvuldige, persoonsgerichte benadering dan enkel
aan een snelle behandeling van hun initiatief.
Vanuit een ‘ja, mits’ houding probeer ik initiatiefnemers, ondernemers en ook architecten
te stimuleren om met oog voor de omgeving
mooie plannen te maken. Plannen die bijdragen aan hun individuele (woon)wensen én
tegelijkertijd aan de gemeentelijke ambities
voor een goede omgevingskwaliteit van

Park 15

Grootschalig bedrijventerrein
1 | Distributiecentrum Lidl Oosterhout impressie
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De kavels op Park 15 worden langzamerhand ingevuld en het bedrijventerrein begint ook vorm te krijgen. Afgelopen jaren zijn op Park 15
meerdere van dit soort grootschalige ontwikkelingen gerealiseerd.

denken in het proces. De insteek hierbij is om door combinatie van
kennis en inspiratie de kansen vanuit stedenbouw en/of architectuur
zo veel mogelijk te benutten.

In de praktijk sluit meestal de stedenbouwkundige van de gemeente
aan bij de vergaderingen. Voor de beoordeling van het bouwplan wordt
zowel naar stedenbouw als architectuur in samenhang gekeken.
Alle nieuwe initiatieven worden getoetst aan het beeldkwaliteitplan
dat hiervoor geldt.
Door deze werkwijze wordt de adviseur ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig
betrokken als klankbord. Hierdoor kunnen zij en het burgerlid mee-

Ontwerp
FKG Architecten aan de Zaan

Op weg naar de Omgevingswet
Kunst in de openbare ruimte Pr. Beatrixstraat Elst

koppeling met erfgoed, stedenbouw, landschap, architectuur en openbare ruimte.
Ook vindt een vertaling plaats van de principes ‘veilige’ en ‘gezonde’ leefomgeving.

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking.
Vertrouwde kaders, rollen en instrumenten
veranderen dan. Een van de doelen is het
streven naar ‘goede omgevingskwaliteit’,
waarbij maximaal ruimte wordt gegeven aan
initiatiefnemers. Wat die kwaliteit precies
inhoudt en hoe je dat organiseert, staat
straks in een gemeentelijke omgevingsvisie
en omgevingsplan. Dat geldt ook voor ambi-

ties op het gebied van welstand en ruimtelijke kwaliteit.
Regels voor ‘uiterlijke kwaliteit’ worden
opgenomen in een omgevingsplan. Dat
geldt ook voor planologische voorwaarden.
Wat nu nog afzonderlijk in welstandsnota’s
en bestemmingsplannen staat, wordt op
termijn opgenomen in nieuwe beleidsregels.
Die krijgen dan een veel breder karakter door
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Gemeentelijke adviescommissie
De gemeente blijft onder de Omgevingswet
verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt is wel dat bij ruimtelijke
initiatieven telkens een afweging plaatsvindt
in hoeverre deze bijdragen aan een ‘goede
omgevingskwaliteit’. Om deze afweging te
kunnen maken, voorziet de Omgevingswet in
de instelling van een gemeentelijke adviescommissie. Dit is dan feitelijk de opvolger
van de bestaande CRK.

Vier Wieken 2

Bijzondere woningbouw
1 | Visualisatie

2 | Visualisatie
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Tijdens het eerste gesprek met de architect werd al duidelijk dat hier
sprake was van een totaalvisie. Daarbij wordt de kavel ontwikkeld in
relatie tot het landschap en wordt juist ingespeeld op de verbijzondering van de kavel. Verder ging het gesprek vooral over het spel van
volumes, zichtlijnen (op de molen) , en relatie met het erf.
Het vormde geen belemmering dat het plan niet volledig paste binnen de uitgangspunten van het welstandsbeleid. In tegendeel, met
deze spraakmakende architectuur werd het bouwplan juist omarmd.
Ontwerp
Boy Hoffs

Werkwijze
samen inhoud aan kwaliteit en bepalen daarmee ook de ruimtelijke identiteit van een kern,
wijk of gebied.

Park Lingezegen

Adviseren over ruimtelijke kwaliteit
Welstand gaat over de uiterlijke kwaliteit van
de gebouwde omgeving. Maar spreken we
over ruimtelijke kwaliteit, dan gaat het ook
over cultuurhistorie, landschap, stedenbouw
en openbare ruimte. Deze thema’s geven

Integraal kijken naar omgevingskwaliteit is
ook het uitgangspunt voor de Omgevingswet
die in 2022 in werking treedt. Essentie daarvan is dat bij alle ruimtelijke initiatieven wordt
gekeken naar de balans tussen een veilige,
gezonde omgeving en een goede – en duurzame! – omgevingskwaliteit.
Een principe dat we als commissie van harte
onderschrijven. Immers, niet het voldoen aan

Reguliere advisering
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft
de wettelijke taak om het college van B&W
te adviseren over de uiterlijke kwaliteit van
bouwwerken op zichzelf en in hun omgeving.
Welke de ambities en randvoorwaarden voor
kwaliteit zijn en hoe je dat kunt borgen staat
in de gemeentelijke welstandsnota. Dit vormt
ook de basis voor advisering door de commissie.
Kwaliteitsgesprek / vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt
onder mandaat van de commissie door de
adviseur ruimtelijke kwaliteit afgehandeld.
Daarbij is ook het burgerlid aanwezig. Alleen
grootschalige of complexe plannen schuiven
door naar de ‘grote’ commissie die multidisciplinair is samengesteld: architectuur, landschap, cultuurhistorie en stedenbouw. Op
afroep is de ook de discipline duurzaamheid
beschikbaar.
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In het gemeentelijk welstandsbeleid zien we
deze brede benadering van ruimtelijke kwaliteit terug.
In het welstandsbeleid is sprake van onderlinge samenhang tussen welstand en verwante thema’s als cultuurhistorie etc. Zo is
per gebied sprake van maatwerk en zijn de
toetsingskaders afgestemd op de aanwezige
kwaliteiten.
Dat maakt dat bijvoorbeeld in een reguliere
woonwijk meer mogelijk is dan in een gebied
met een hoge monumentale waarde of in een
fraai landschap.

regels bepaalt de bijdrage aan ruimtelijke
kwaliteit, maar juist het zoeken naar evenwicht tussen de kwaliteit van een gebouw
en de kwaliteit van de directe omgeving.

Werkwijze
Ondergeschikte reclame in woonwijken
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De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt
wekelijks de gemeente en bespreekt dan in
vooroverleg de plannen met initiatiefnemers.
Dit in aanwezigheid van de behandelend
ambtenaar van de gemeente. Bij plannen
met een monumentenaspect of in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, schuift ook
de adviseur cultuurhistorie van het Gelders
Genootschap aan.
Advisering over RO / beleid
Naast advisering over plannen wordt de commissie bij gelegenheid door de gemeente
gevraagd om te adviseren over beleidsmatige
en RO-kwesties.
Kwaliteitsteams
De adviseur ruimtelijke kwaliteit is, namens
de CRK, ook betrokken bij het Kwaliteitsteam
Westeraam en het kwaliteitsteam ViA15, een
project van Rijkswaterstaat ivm doortrekking
van de A15.
De plannen die aldus worden besproken
bevinden zich nog in een vroegtijdig stadium
en planaanpassingen om de kwaliteit te
verbeteren zijn makkelijk te realiseren. Door
deze werkwijze is de latere beoordeling in het

kader van de omgevingsvergunningaanvraag
een formaliteit.
Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke Kwaliteit en van de commissie is altijd gebaseerd
op dialoog met en begeleiding van initiatiefnemers en opdrachtgevers. Dit alles binnen
de kaders van het gemeentelijk beleid.

Een oplossingsgericht en transparant adviesproces dat ervoor zorgt dat mooie plannen
worden gemaakt die Overbetuwe verrijken.

Rineke Nijssen

Persoonlijke terugblik
Landelijk gebied met zicht op Westeraam Elst

Foto Rineke en Wilma
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2020 was weer een mooi CRK jaar. Het jaar
waarin door Corona de wereld even leek stil
te staan, maar de bouw doorging en de CRK
op afstand vergaderde. Dat was in het begin
voor iedereen even wennen.
Het was een jaar waarin we veel inwoners
hebben geholpen hun bouwplannen te realiseren.En een jaar waarin grote bouwprojec-

ten werden gerealiseerd, zoals het nieuwe
OBC, de polikliniek Rijnstate en de Hoge
Wei in Oosterhout.
Als burgerlid van de CRK vind ik het mooi
werk om bij te dragen aan goede bouwplannen zodat het in Overbetuwe prettig wonen
blijft.

Zonneparken A15

Project/gebouw
1 | Resterende landschappelijke gebied tussen de Betuweroute en de A15 wordt gekoppeld aan een visie met duurzaamheid
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Afgelopen jaar is een aantal zonneparken langs de A15 behandeld
in de commissie. Op zonnepark Hemmen wordt 20 hectare ingericht
met zo’n 65.000 zonnepanelen aan de westkant van Overbetuwe.
Dit stuk grond ligt tussen de Betuweroute en de Betuwelijn, parallel
aan de A15.
Daarnaast wordt een tweede zonnepark verder naar het oosten
ingericht met zo’n 200.000 panelen. Deze panelen komen op de
strook tussen de A15 en de Betuweroute van knooppunt Valburg tot
knooppunt Ressen. De verwachting is dat de zonneparken worden
aangelegd en in gebruik genomen vóor 2022.
Tijdens de beoordeling van de plannen heeft de commissie geadviseerd op hoofdlijnen. Het is belangrijk dat de zonneparken rust en

regelmaat uitstralen, dan wel in samenhang met de snelweg worden
geplaatst. Ook is de nodige aandacht besteed aan de landschappelijke inrichting.

Samenstelling

CRK

Vlnr | Henk Vreeswijk, Ab Hans, Wilma Broer, Werner Weijkamp, Peter van Ark, Rineke Nijssen, Martijn Wentzel, Freddie Coenders, Jacques Zwartkruis

Op 1 oktober 2018 hebben wij afscheid
genomen van Martijn Wentzel vanuit de ambtelijke ondersteuning.
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Voorzitter
H. (Henk) Vreeswijk ,
Oud-wethouder Scherpenzeel
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. W. (Wilma) Broer, Gelders Genootschap
Architect
A. (Ab) Hans
Adviseur cultuurhistorie
W. (Werner) Weijkamp MA,
Gelders Genootschap
Monumentenadviseur
F. (Freddie) Coenders, deskundige uit
de historische vereniging (kring Driel)
J. (Jacques) Zwartkruis, deskundige uit
de historische vereniging (Maritaime)
Burgerlid
R. (Rineke) Nijssen
Vervangend burgerlid
P. (Peter) van Ark
Ambtelijke ondersteuning
M. Scholte, H. Huisman

2019/2020

In cijfers
2019

2020

Onder mandaat van de commissie zijn door
de adviseur ruimtelijke kwaliteit

Onder mandaat van de commissie zijn
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit

plannen behandeld, deels in
aanwezigheid van de aanvrager of
ontwerper.

plannen behandeld, deels in
aanwezigheid van de aanvrager of
ontwerper.

354

Voor

47%
20

was een wijziging nodig.

Voor
plannen brachten wij een
gecombineerd welstands- en monumentenadvies uit.

geen

In 2019 zijn
plannen
voorgelegd aan de voltallige commissie.

195

145

70

29

akkoord en

42

35

keer een intern verzoek

keer een adviesgesprek

keer is een dossier onder mandaat
ambtelijk afgerond.

keer op basis van eerder positief

advies

keer mbt vooroverleg.

Waarvan
niet akkoord.

25
15

akkoord en

55
31

keer mbt aanvraag
omgevingsvergunning.

Waarvan
niet akkoord.

dossiers hiervan hadden betrekking
op een monument.

24

keer op basis van de
sneltoetscriteria.
Er zijn geen vergunningen verleend in
afwijking van een advies van de CRK.
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53%

Van deze plannen werd
ter
plekke van een positief advies voorzien.

305

18

Aanbevelingen
Centrum Elst

Beleid / inhoudelijk
− Uw gemeente is voortvarend bezig met
de voorbereiding op de Omgevingswet.
Bedenk hoe omgevingskwaliteit eruit kan
zien en hoe die kwaliteit (cultuurhistorie,
landschap etc.) straks volwaardig wordt
opgenomen in nieuwe instrumenten als
omgevingsvisie en omgevingsplan.
− Stel specifieke beoordelingskaders op
voor duurzaamheidsprojecten (zonneweides, -velden etc.) Het is voor alle betrokken partijen prettig om vooraf kaders aan
te geven of te ontwikkelen.
Tot slot
− De commissie wisselt graag met u van
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit in
uw gemeente. Bij voorkeur organiseren
we daarom met u een excursie in een of
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Organisatie / proces
− Faciliteer het gesprek over ruimtelijke
kwaliteit met commissie, politiek en
burgers.
− Betrek de commissie vroegtijdig bij
beleids- en planvorming. Zo kan zij vanaf
de start meedenken over randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit.

meer kernen van de gemeente. Zo kunnen
we ter plekke bekijken hoe het gemeentelijk kwaliteitsbeleid in de praktijk werkt.
Daarnaast kunnen we tijdens een raadsvergadering ook een toelichting geven op
het jaarverslag.
− U kunt onze werkwijze het beste ervaren
door eens aan te schuiven. Wij nodigen
daarom alle belangstellenden uit om onze

vergaderingen (commissie en mandaat)
bij te wonen. We heten u graag welkom!

